
Anadolu California'ya uzandı Eski TV araçları 
müzede toplanıyor 
7V Yapım Merkezi 
(ETV)'de kullaııılaıı 
araç.gereçler kurulacak 
bir müzede sergilenecek. 

Saint Bernardino Üniversitesi heyetinin ziyaretinde iki üniversite 
arasında çeşitli konularda işbirliği yapılması için görüş birliği sağlandı. 

AMERiKA Birleşik Devletleri Cal ifor• 
nia Staıc Saint Bernardino Oniversiıe
si'nden bir heyet, 7-10 Mart gUnlcrin
de üniversitemizi ziyaret ederek temas
larda bulundu. Rektör Prof. Or. Fevzi 
Sürmeli ve Rektör Yardımcısı Prof. 
Or. Atila Barkana ile görüşen konuk 
heyet ilyclcri ziyarcııc hem Univcrsitc
miz hakkında bilgi aldılar hem de çe
şit1i işbirliği konulan U:ıcrirıdc görüş 
alışverişinde bulundular. 

~~ 
Sayfa 6'da 

Rektör Pror. Dr. 
Sürmell'den 
ödüllü öğrencilere 
kutlama 

ORTAK ÇALIŞMALAR 

Genç İletişimciler Yarış· 
ması' nda ödül kazanan 
öğrenciler Rektör Prof 
Dr. Sürmeli'yi maka• 
mında ziyaret etti. 

Sayfa 6'da 

Giineş tutulması 

belgesel oluyor 
İBF, 29 Mart' ıa gerçekle
şecek giineş tımılmasma 

aiı amaıör ve profesyoııel 
göriiıııiileri bir belgeselde 
toplayacak. 

Califomia Sıaıe Saint Bcmardino Üni
versitesi Sosyal ve Davranış Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Pror. Dr. John Con
ley, ÖzllrHI Çocuklar Gelişim Mertcı.i 
MildUrll Prof. Dr. Dwight Swccncy ve 
Siya.sal Bilimler BölUmU'nden Prof. 
Dr. Ralph Salmi'dcn oluşan heyetin 
ziyaretinde, iki üniversite arasında öğ
reoci ve öğretim elemanı değişimi. SC• 

mincrlcr, akademik çalışmalar, ö1.cl kı
sa dönem akademik programlar ve or
tak bilimsel yayın gibi konularda ça
lışmalar yapılabileceği konusunda gö
rllş birliğine varıldı . 

DEVAMI 6'DA Amerikalı konuklar Prof. Or. John A. Conlcy, Prof. Dr. Ralph H. Salmi ve 
Prof. Dr. Dwighı Sweeney' in ziyaretinde çeşitli işbirliği konuları ele alındı. 

Sa>fa 6'da 

TÜRK KADINLARI 
ANADOLU'DA 

Ünlvcrsll<ımlzln 8 Mart Dünya Kadınlar 
Güııii dolayısıyla gcrçcklcştlrdlğl cıklnllk

lerc bir çok Hin yanı sıı·a KKTC'dcn Türk 
Kadınlar Birliği şube başkanları katıldı . 

ANADOLU ÜNtvE:RslTEsf 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kap
samında sergiden halk danstan gösccrisirıe kadar bir dizi eı

kintik d01.enlcdi. Eıkinliklere TUrtiye'nin bir çok ilinden ve 
Ku1.ey Kıbns Tilrt Ctımhuriyeti"ndcn Kadınlar Birtiği Şube 
Başkanlan ve yooctim kurulu üyeleri katıldı. 
Kutlama programı kapsamında Anadolu Üniversiıesi Halk 

Danslan Topluluğu. 9 Mart Perşembe g□n{I Sinema Anado
lıı'da Dünya Kadınlar Guno·rıe öıel bir gösteri yapı:ı. Rekıör 
Prof. Or. r-cwj Sonneli"nin de i1Jediği gösteri konuklann bU
yUk beğenisini kazandı. TUrt Kadınlar Birliği üyeleri daha son
ra Halk Bilim Araştımıalan MerteıJ'nde açılan Türk el sanat
lan sergisini geı.dilcr. 

Hatice GÖLCÜ 

'Uzaktan eğitimi başarıyla yürütüyoruz' 
81 il ve KKTC Açıköğretlm 
il sınav ve akademik danıt
manlık koordinatörleri üni
versitemizde buluftu. Top
lantılanla AÖF sınavlanna 
iliş.kin çetffli konular ele 
alındı ve görü, aıı,verlfin
de bulunuldu. Rektör Prof. 
Dr. Fevzi Sürmeli topfant► 
larda yaptığı konu..,..ıanıa 
Anadolu Ünlversltesl'nln 
yalnızca Türklye'de değil 6 
ülkede daha sistemi ba'8" 
nyla yürüttüğünü söyledi. 

HABERi 3'TE 

GEAB'tan Giı•işimcilik ve KOBİ'ler paneli 
GiRtŞIMClıJK Eğiıim ve Araştırma kal konuşmacı olarak kaııklı . 
Birimi (GEAB) 10 Man Cuma gilnü Panel hakkında bilgi ,·eren GEAB 
·•Girişimcilik ve KOBl 0 lerimiz- adlı Genci Koofdin:uörtl Yarıt. Doç. Dr. 
bir panel dU1.enledi. Panele Gazi Oni- Tuğbcrk Tosıınoğlu. panckle konuyla 
,eNitcsi ~relim ilycsi ve TOSYÖV ilgili önemli birikimleri bulunan pane-
(Tilrkiye Küçük ve Ona Ölçekli işlet- lisılenn öğrencilerimizi girişimcilik ko-
meler Serbest Meslek Mensuplan ve nusunda bilgilendirerek forklı nokıa1a-

Yörıeticilcr Vakfı) Ankara Destekleme ra dikkat çckıiklerini söyledi. Tosu-
Derneği Genci Sekreteri Prof. Or. Mc- noğlu. panelin girişimcilik konusunda 
tin Kamil Ercan. TOSYÖV Genci bilgilendirici olnıMının yanı sıra fnrlı;-

Mildürü ve Ankara Destekleme Deme- lı görüşlerin onaya konulduğu ve öl· 
ği Başkanı Erol Ak.kaya ve Dış Tica- rencilcrin de fikirlerini tartıştıldan bir 
ret Milsıeşarlığı'ndan Dr. Cevdcı Bay- platfonn olduğunu kaydeıti. 

DEVAM14'TE 
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Kadınlara uygulanan şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz? 

OSMAN ÖZDEMIR 
Ei!iıim Fak lnrilizce 
öemmrnliııi 3 Sınıf 
Öncelikle şiddetin kendisine 
karşıyım . Uygulanan kitle is
ter kadınlar, ister erkekler, is
ler hayvanlar olsun kullanılma

--.....,.■ı ması gereken bir şey. Ama şu-
ııu da uııutmamak lazım. şiddet 

içgUdUsel o larak insan doğasında var. Yani or
taya çıkmasını yadırgamamak lazım. Ben kısa
ca şunu söylemek istiyorum. Kadın da en ni
hayetinde b ir insandır. O da yaratılmış bir var
hkıır. Dolayısıyla yaratılanı yaratandan ötürü 
hoş görmek düsturuyla yaklaşarak şiddctiıı yan
lış olduğunu düşünüyorum. Zaten yanlış da. 

ONUR OTAY 
r-en Fak lsıaıistik 2 Sınıf 
Haber bültenlerinde kadmlara 
şiddet uygulayan erkekleri gö
rilyoruz. Bence böyle erkekler 
cahil ve aciz ki~ilcrdir. Bıra
kın sadece kadınlan, kendinden 
güçsüz insanlara şiddet uygula
yanlar kendine güvensiz kişiler

dir. Türkiye'dc eğitim başlı başına sorun. Tabii 
böyle o lunca insan konuşmak ya da beynini 
kullanıp düşünmek yerine çoğunlukla kendisin
den güçsüro kaba kuvvet uyguluyor. 

GAMZE DiNDAR 
Hukuk fak I Smıf 

Toplumumuzda erkeklerin yü
celtilip kadınlann geri plana 
atılmasından kaynaklanıyor. 
Kadınlara düşllocclerini açıkla
ma fırsaıı verilmiyor \"C baskı 

---■ yoluyla susturulmaya çalışılıyor. 
Günümüzde bunun kendirıe güveni olmayan. ken
disini ancak bu yolla ifade edebildiğini dilşiirıen 

bireylerin benimsemiş o lduklan bu yolu bir hu
kukçu o larak esefle kınıyorum \"e kadınlan bu 
ko nuda daha b ilinçli olmaya da\"et ediyonım. 

ARZU SENEM 
Fen fak ı~ıaıi~ıik 4 Sımf 
Günümü1.de kadın ların eğitim 

almış olsalar da o lmasalar da 
şiddete maruz kaldıklan bir 
gerçek. Bunun önlenmesi için 
ÖT.ellikle kırsal kesimde ve ta

._,,.._,_.., bii ki şehir merkezlerinde ka

dın haklannı anlatan. herhangi bir d urumda baş
vurulacak mercilerin daha çok olmasından ya
nayız. Çoğu z.aman şiddete maruz kalan kadın
lara aileleri bile sahip çıkmıyor. Bu nedenle var 
olan sığınma merkezlerinin sayısı arttınlmalı ve 
daha çok güvence verilmeli. Aslında biz şidde

te karşı değiliz. tek ıaranı olmadığı müddetçe. 
Kodm şiddet gördüğü ;,.aman o da şiddet gÖS
ıenneli bi1.ce. (En azından elinden geldiği kodar) 

EMXO TO!YO 2 Sınıf 
Kadmlanmıza uygulanan şidde
t in çok yanlış olduğu kanısın

dayım. Toplumumuzda bu bi
linç. Ulillcrck söylUyonım ki 
yerleşmemiştir. Bu da eğitim
sizliğin geıinniş olduğu olum

suz bir durumdur. Kısa ve öz olarak derim ki. 
her türlü şiddete hayır. ka<lmlanmızı koruyalım. 

Anadolu Haber 
ANADOLU ONİVERSİTESİ 

HAfTA LIK İl,ETIŞİM GAZF.TESİ 
ISSN IJ02..GOOS 

Sahibi: 
Rektör Pror. Dr. Fevzi SÜRMELi 

Genel Yayın Yöndmeni: 

BAHAR RENÇBER 
Edehivat F-ık Iiirk PW 
ve &lehivatı I Sımf 
Aslında şiddet sadece kodınla
ra uygulanması açısından dil
şünUlmemcli. Şiddec toplumda 
her alanda var. Arıcak kadın

- \-~"-' lar sanki daha ı;ok seslerini 
duyurabiliyor. Ama bu da yeterli olmuyor. Örol
likle eğitim seviyesinin kısmen daha düşük ol
duğu kırsal kesimde şiddet sanki nonnal bir olay 
gibi. Ama her şeyin başı saygı olmalı . 

iRFAN AYTEK 
EPitim Fak lnri!izce 
◊Prı:ımcnlifi 3 Smıf 
Şiddetin günümüzde sadece 
kadınlara karşı değil. her 
alanda olduğunu düşünllyo-

-~-_, :;~~ı:~:ı:~ğr:~:/:::: 
daşa. evde koca eşine şiddet uyguluyor. Şidde
tin sadece kadınlara uygulanıyor gibi göstcril
nıcsini ve bunun 8 Mart"ta sokaklara çıkarak 
d ile gcıirilmesini anlamsız buluyorum. Ama çö
zümü nedir diye sorulursa. kadının ekonomik 
özgürlüğünü kazanmasıdır. 

n••ııılll OLCAY BINBAY 
Fen Fak bıatisıik 3 Sımf 
Kadınlann sorunu olan şiddet 

aşılması olanaksız o lan konu
lardan biridir. İnsanoğlu var 
olduğundan beri diinyada bir 
erkek hegemonyası vardır. 

Kadınlar bu hegemonyaya 
karşı geldikleri. bunu bastırdıklan arıda. kadını 

aklıyla yencmcyeceklerindcn onlara gö re tek 
baskın gUcll olrm zorbalığı. şiddeti uygulamaya 
koyuluyorlar. Bu tamamen psikolojik bir şeydir. 
Olkcmi1.de ne kadar bu sorunun ekonomiden 
kaynaklandığı iddia edilse de bunun böyle olma
dığı tüm toplumca bilinmektedir. En cahil top
lumdan en kültürli.i topluma. en fakir toplumdan 
en zengin topluma dllnyanm döıı bir yanında 
kadmm şiddet gördüğllnU biliyoruz. Bu sorun er
kekler egolannı bastıramadıklan sürece devam 
cdccekıir. 

MELTEM KORKMAZ 
&lchiYat Fak Ii!rk Pili 
ve Edehivaıı 2 Sımf 
Ülkemizde kadınlara uygula
nan şiddeı oranınm çok yük
sek olması e lbette üzücü bir 
konu. Toplumumuzun aile ya

. .... J,..., pısı ve okur-yazar oranının 
çok fazla olmamasından dolayı kadınla

nmız bu insanlık dışı olaya manı?. kalmaktadır

lar. Umanm böyle olayların sayısı azalır ve bu 
şekilde davranan insanlar da yapıık.lannııı ne 
kadar acımasızca olduğunu görtlrlcr. 

LEVENT NANECi 
EMXO Pazarlama 2 Smıf 

IREM HELVACIOOLU 
Edebiyat Fak Tiidi dili 
vç Edebiyatı 2 Sııuf 
Kadına uygulanan şiddet ko
nusunda isıatisıiklcrc baktığı
mızda Tllrkiye"nin ne yazık- J 
ki llst sıralarda olduğunu gö

,_,_,.--- rtıyonız. Bu gerçekten Türk 
kadını için çok acı . Umarım kadınlarımıza uy
gulanan şiddet son bulur. Kadınlanmız gerçek-
ten hakettikleri şekilde onurlu ve güçlü bir 
şekilde hayatlarını sürdürürler. 

FiRUZAN KAHYAOOiLU 
EMYO Pı, Iirnreı ? Sınıf 
Gllnümllz dünyasında kadın

lara uygulanan şiddeti olduk
ça ilkel buluyorum. Kadın

erkek eşitliği için bu kadar 
uğraş iç.ersinde o lan toplumu

-.,.::,,.■/ muzda böyle şeyler sıklıkla ya-
şanıyor. Sebep olarak eğitim

sizlik en önemli unsurdur. Şu da bir gerçektir 
ki. bu tabu ko lay kolay yıkılamayacak gibi gö
rünmektedir. Bu konuda herkesin sağduyulu o l
ması gerekir. 

MURAT DÖNMEZER 
EMYO Pazndama 2 Sınıf 
Erkeklerin tarihimizden bu 
yanıı kadınlara uyguladığı şid- 1 
deıi hepimiz biliyo ruz. Kadın-
lar nedense toplumda ve aile 

,......._..ı!.ll ~t:::: ~ıP ş~c;!/:!t~u~~: ~ 
yorlar. Benim görüşüm ise bunun çok yanlış ve 
saçma bir şey olduğu yönünde. Hepimiz bili
yoruz ki Ulu Önder Aıatilrk de kadınlara yö
nelik bir ıakım haklar ve özgürlükle r çıkamuş
tır. Aslına bakarsanız kadmlann ıoplumdaki ye
ri erkeklerden daha fazladır. Mesela kadınlar iş 

hayalında %78 oranla çalışıyorlar ftlk.aı maddi 
o larak % IO pay alıyorlar. Erkekler ise %22 
oranla çalışıyorlar ve %90'hk moddi pay alı

yorlar. Buna rağmen erkekler kadınlara şiddet 

uygulayıp üsıUn olmaya çal ışıyorlar fakat ken
dilerini aşağılatıyorlar. 

tMuk Fak I Sınıf 
Toplumumuzda ataerkil bir aile 
yapısı olma~ı dolayısıyla e rkek
ler ön planda tutuluyor. Büyll
yünceye kadar her yaptığı nıll

bah sayılan erkek. C\·dc eşine . • 

---- - çocuklanna hatta kendisini bü
yUıen annesine bile şiddet uygulamakta kendini 
haklı görtıyor. Büyütülürken gllcü. fiz iksel özel- .. 
ilkleri ön planda tutulan erkek. kendini bu yön
de geliştiriyor ve her sorununu bu yo lla çözme
ye çalışıyor. Toplumun bu sonınunu çözmek için 
çocuğu küçüklUkten kadınlardan daha güçlü ya 
da onlaıtlan daha üstün olduğu fikrinin yanlış .J 
olduğu aşılanıııahdır ve kadınlar her zaman. her 
yerde haklannı aramalıdır. 

Günümüz milenyum çağında bayanlara şiddet uygulanması bence çok yanlış. Çünkü 
dünyada herkes ~ it yaratılmıştır. Herkesin eşit haklan vardır. Dayakla bir şey 

çözülmediği için konuşarak halledilmesi gerekir. Bundan dolayı bay-bayan ilişkisinde 
saygı olması gereklid ir. ilişkilerin saygı ile başlayıp sevgi ile devam e tmesi gerekir. 
Bu yU1.den erkekler gibi bayanlar da eşittir. 

Yaıı İşleri Müdürü: 
An,.,clolu Oni\-'ffliiıcsi Ba.~ımevi"ndc 5aXl ııdc( ba:;ılmıştır. 

Anadolu Onh"Cfl>iıesi, Yunuscım: ~. 
Pror. Dr. Halil lbrahim GÜRCAN Vakıf Bina.,ı.26470llik.işdıir 

Basım Tarihi: 15.03.2006 Sayı: 366 Prof. Dr. Ö. Zühlü ALTAN 
Haber Merkezi Müdürü : Uzm. Ufuk TÖZELIK 

Tel: 0.222-335 05 l!O I 1790 Faks: 0.222-- 330 74 40 
E-posıa: haber@anadolu.edu.ır 

\¼:b:www..ııhaiıcr..aniklolu.edu.ır 
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'Uzaktan eğitimi başarıyla yürütüyoruz' 
81 il ve KKTC Açıköğreıim il smav ve akademik damş
ma,ı/ık koordinatörleri üniversitemizde buluştu. Top
lamı/arda AÖF smav/arııza ilişkin çeşitli konular ele 
alındı ve görüş alışverişinde bulımuldıı. Rektör Prof 
Dr. F e\lZİ Sürmeli toplantılarda yaptığı konuşmalarda 

Anadolu Üniversitesi' nin yalnızca Türkiye' de değil al
tı ülkede daha sistemi başarıyla yürüııiiğiiııii söyledi. 

AÇIK00REt1M sistemi ;çinde TUrki
ye çeşitli illerinde görev yap;ın AÖF 
il sınav ve akademik damşm:uılık 

koonlin.aıörlcri llnivcr.siıemiı.dc bir 
araya geldi. 10- 1 1 Mart gllnlerinde 
Kongre Merkezi Salon Anadolu"da 
iki oıunımda yapılan toplantılarda 

sistemin işleyişine ilişkin görtlş ıılış
vcrişi yapıldı. 
Toplantının sabahki oıunımunda ko
nuşan Rektör Prof. Or. Fevri Sür
meli. koordinatöıieri üniversitemizde 
a!JrlamaJ.:tan bOytık mutluluk duy
duklarım S6yledi. Anadolu Ünh·ersi• 
ıesi olarak uıaluan öğretime büyük 
önem verdiklerini belinen Prof. Dr. 
Sürmeli . bugün sadoce öğrencilere 

değil; TUrk Silahlı Kuv\"etleri mcn
suplanna da eğitim verdiklerini söy
ledi. 
Uzaktan eğilim sistemini aynca altı 

Ulkcde de başanyla yürliıtüklerini 
ifade eden Prof. Dr. Sürmeli. bu ül• 
kelerde 1500 civanrıda öğrencinin 
~renim gördüğünü ve çok yakında 
hayata geı;irilmesi planlanan. Avnı
pa'da ikinci olar.ık Türkçe'nin eğili• 
minin yaygınlaştınlması için çalış
malann SOrdürilklüğünü kaydetti. 
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli aynca. ko

onlinatörelere yardımlan için teşek
kür ederek. bundan sonraki çalışma• 
lannda başanlar diledi. 

Mevlüt DEMIRCiOCW 

Öğrencilere içlerindeki 
çocuğu uyandırma fırsatı 
Bosch firması. ünl,1cı'Slt.c öğı'Crıcllcı·I arasında dii
zcıılcdlğl oyııca_k ıasaı·ııııı yarışımısıııı üıılvcrslt.c

mlzdc tanıllı. "içindeki Çocuğu Uyandır" adlı ya
rışmaya iinh•crsıı.clerln mlmarlık, cndiist.--ı·lycl sa

natlar ,•c giizcl samıllar fakült.clcrlııln lisans pl'Og-
ramlarıııda okuyan öğrenciler baş,·ııı-abllecck. 

BOSCH finnasmm ··iç inizdeki 
Çocuğu Uyandır'' adfı oyuncak ta• 
sanm yanşmasımn tanıtımı ES· 
YO'nun kaktısıyla 28 Şubat gilntl 
Kongre Mcrl:ezi'ndc yapıldı. 
ESYO Müdürü Yani. Doç. Fü

sun Çurqıu·nun açılış konuşma
sıyla başlayan uı.rııtımd.ıı yanşrna 

hakkında bilgi \'eren Bosch Elckı
rikli El Alcderi P:ı;ı..arlama Müdü
rü Murat Akhuy. "Herkes.in için• 
de bir çocuk gizlidir'' dOŞünccsin
dcn yola çıkar.ık, saflığı ve ço
cuksu hayallerimi1j ortaya çıkar
mak amacıyla böyle bir yanşmıı 
dii1,crılcdiklcrini söyledi. 
Y~mayla aynca t:ısıınm ahıımı• 

da yamtıeı beyinleri keşfetmeyi 

amaçladıklaıını ifotlc eden Mumt 

Alı:huy, yanşmaya öğruncilcrin bi
reysel o larak katılabilcccklcrini ve 
cscricrin özgün olmasının büyilk 
önem taşıdığını belimi. Akhuy, 
ilk OÇc giren öğrencileri yaz. ay
laıında Domus Academy'ye Gcrcı
siz olarak göndereceklerini kay• 
deni. 
Etkinliğin sonunda Akhuy ve 

Elcklrikli El Alederi Satı~ Temsil
cisi Cengiz Şamar da öğrencilerin 
sorulannı yanıtladı. 
Son katılım ı:ııihi I Haı,jran ol

an yanşırıaya tlni\•effiitelcrirı mi
marlık. cndtısıriyel sanaılar ,,e gü• 
1.cl sanatlar fakilhelerinin lisans 
progr.ımlannda okuyan öğrenciler 

başvurabilecekler. 
Taner AYYll.DtZ 

Ödüllü öğrencilere tebrik 

Rektör Prof. 
Dr. li'cvzl 
Siirmcll, Genç 
i lcllşlmcllcr 
\1arışması'ııda 

ödiil kaı,amm 
öğı·eııcllcrl 

kulladı. 

AYDIN DOCAN YAKA tar.ıfırıdan dtızcn- ve onlan mesleğe hazırlamak için bu 
lcnen Genç iletişimciler Yanşması"nda yöndeki çal ışmalanm, katkı sağlnyar.ık 
ödül ka;,.anan iletişim Bilimleri Pakültcsi dcsıckliyoruz" dedi. 
öğrencileri Rektör Prof. Dr. Fevzi S Ur- Bu yıl 17'ncisi dil1.cnlcncn yanşınaya 25 
mcli'yi makamında ziyaret etti. Prof. Dr. üniversitenin 27 iletişim fakUltc.~i katıldı. 
SUnncli. 7 Marı günü gerçekleşen ve Yazılı. görsel, işiı.sel, radyo iletişim, 
IBF lkkanı Prof. Dr. Nazlı Bayram'ın reklam, halkla ilişkiler ,·e inıcmcı ya• 
da katıldı~ ziyarcııe, başanlanndan dola- yıncıhğı d:ılhınnda dUıcnlcncrı yonşmada 
yı öğrencileri kutlayarak hediye verdi. 21 üniversitenin 23 fakilllesindcn 14 1 öğ• 
Rektör Pror. Dr. Sümıcli. "Başarılarınız- renci ıoplam 155 ödül aldı . 
hı gunır duyuyonız ve bu başanlann de- Anadolu Üniversitesi l leıişim Bilimleri 
vamırım gelmesini temenni ediyonıı. ög. Fakültesi çeşitli dallarda toplam 38 ödül 
rerıcilcrimizin başanlannı sürekli izliyor alarak en çok ödül kazanan fakUlte oldu. 

AIESEC'ten uhıslarası staj değişim programı 
AIESEC tarafından sunulan Ulusla• 
rarası Stııj Değişim Programı 'ndan 

yararlanmak isteyen öğrenciler için 
ba.şvunılar 18 Maıt'ıa sona eriyor. 
Progı-.ıın için seçmeler ise 19 Maıt 
günü yapılacak. AIESEC'in, ulusla
rarası iş tccrilbesi edinmek, farklı 

iş kUlıilrlerini ı:ınımak ve fıırl:lı Ul· 
kelerden ıırl:ad:ışl:ır kat..anmuk gibi 
birçok deneyimi de içeren staj 

programına katılacak öğrenciler. 

Pazarlama, Bilişim Sistemleri. Mu• 
hasebe. insan Kaynaklan ve Mü· 
hcndislik alan1anrıda 2 ay ile 1 .5 
yıl arasmda değişen sürelerle, 89 
AIESEC Ulkcsindcn birisinde, tum 
1..amanlı ve ma.ışh staj yapabilme 
fırsatı buluyorlar. 
Programa; iktisadi ,·e idari Bilim• 

lcr, Endüstri . Elektrik-Elektronik ve 

Bilgisayar Mühendisliği . So$yoloji 
ya da Psikoloji b010mlerinde oku• 
yor olan ,·eya bu bölümlerden 
2004 ()çak ayından sonra mezun 
olmuş olun ,·e AIESEC şubelerinin 
bulunduğu illerde ikamet eden ~
rerıciler başvurabiliyor. 

Programla ilgili aynnıılı bilgi 
www .aicscc.org.ır imemct adresin
den alınabilir. 
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Anadolu Haber 
Yeni bir uluslararası anlaşma ... 

A:':ıu~~;=kiuı:::.!~~: 
birliği koousunda önemli adımlar atmayı 

devam ediyor. 
ABD'de SUNY ile 5 sene önce yapılan 

anlaşmad.1.ıı sonra yine ABD'nin Califomiıı 
cyalcıindcki Saint Bemardino Onivcniıcsi 
ile ikili işbirliği anlaşması imzalnndı. 
Califomia Eyaleti Sa.ini Benuırdino Oniver• 
siıesi'nden gelen Uç öğretim llyesi, Univcr
siıcmi1.de çeşitli incelemeler ve ıcmaslarda 

bulunarak Rektör Prof. Dr. r-evli Sürmeli 
ile bir görüşme gerçekleştirdi. 
Rektör ile heyet arasındaki görtlşmc sonra• 
sında imzalanan ikili anlaşma ile iki Uni• 
vcrsiıe arasında öğrenci ,·e ~ tim clema• 
nı değişimi. akademik çalışmalar ve semi• 
ncdcr. kısa dönem akademik programlar vc 
bilimsel yayınlar konusunda işbirliği sağlan

d,. 
Egiıimin küreselleştiği gilnUmll:ı.dc, llniver

siteler ımı.sı bu lilr işbirliklerinin. öğrenci ve 
akademisyenler için önemli bir vizyon açtı
ğı. farklı Ulkc kültürleri ve eğitim değerle
rini gönne, yaşama fırsah bulmalnn açısın
dan da önemli bir açılım sağlıyor. 

Oni\-ersiıelcr de bu gelişimi göz önünde 
bulwıdurarak, bu tUr işbirtiklerini artırmak 

ve elitim portfüyünil geliştirmek yönünde 
önemli adımlar atıyor. 
Anadolu Üniversitesi de 1990 sonrasında 
yaşanan ıcknolojik gelişmelerin önemli bir 
yansıması olarak eğitimin evrensel bir dü-
1.cydc algılanmasıyla birtikte, ABD ve Av
n.ıpa ülkeleriyle işbirtiği görüşmek.-ri yapa
mk bu konularda anlaşmalar yaptı ve yııpı• 
yor ... 
Gelişen yaşam koşullarında, üniversitemizin 
gösterdiği bu yaklaşımı . öğrenci ve öğretim 
ek:manlarımıtın da kavrayarak işbirtiği için
de bulunduğumu:.r. Unh·ersitelcrc gitme ko

nusunda ~ar sarf~klerirıe• eminiz ... 

Şiddet. ıoplumsal bir sorumuz olarak orta• 
da ... 
ÖZCllikle kadınlara uygulanan siddct, 8 
Mart Dünya Kadınlar GünU'nUn de temel 
dur.ılı: noktasını oluşturdu. 

Kadınlar GUnU kuılarnalarının hernen hep
sinde, kadına uygulanan şiddete değinildi ve 
bu konuda ıoplum olarak ve yönetim un• 
surlunyla nasıl ve hangi önlemlerin almabi• 
kceli 1ru1ışıkh. 
Öğrencilerimiz de kadına \-C çocuğa uygu
lanan şiddet konusunda tepkilerini ikinci 
sayfanm.da dile getiriyor ... 
Öğrencilerimiz, şiddetin her türlüsüne kar• 
şı okluklanm söyleyerek çözümü için de 
çeşitli öncrik:Tde bulunuyor. 
Kadına uygulanan şiddetin toplumsal bakış 
açısından ve psiklojik nedenlerle ortaya çık
tığını savunanların yanında. bunun önlene
bilmesindeki temel faktörün kadına ekono
mik bağımsızlık verilmesinin olduğunu sa
vunan ölJcncilcrimiz de bulunuyor. 
Toplumumu1.da kadına uygulanan şiddetin. 
ıoplumsal bilinçlenmeyle önlerıcccği ve gU-
1.cl yannlar için 

'"""'"'"""" ' 

kalktığı günler 
diliyoruz. 

Prof. Or. Halil lbrahim GÜRCAN 

Girişimcilik ve KOBİ 'ler panelde ele alındı 

Glrişimclllk Eğitim ve Araştır
ma Birimi tamfmdaıı düzenle
nen pane lde, KOBl'lerin girl
şimclllk faaliyelieri ele alındı . 

UŞTARAFI 1'DE 
Panelistlerden Prof. Or. Me tin Kamil Ercan. KO

Bi 'lcrin dünya e konomisindeki ve Ulke ekonomile
rindeki yeri ve önemini belirterek Basc l d üzenle
melerinin KOBl'lerc e tkilerinin ııclcr olacağını be
lirtti. Prof. Dr. Ercan, KOBl'lcrin sermayelerinin 
gllçlcndiritmcsinde ulusal borsalann yam sını KO
HI borsalarının kurulmasının önemli etkileri olaca
ğını ifade e tti ve gelişmiş ülke lerde yer alan KO
BI borsalanndan örnekler verdi. 
TOSYÖV Genel Müdllrtı Erol Akkaya ise giri
şimciliğin ülke ckooomileri için önemini vurgula• 
yaralı: girişimcilik süreci hakkında bilgiler verdi. 
Ak.kaya konuşmasında , girişimciliğin geliştirilmesi 

konusunda neler yapılması gerektiği hakkında 

görilşlerini aktardı . Dış Ticaret M0steşarlığı"nda 

KOBl ' ler alımında öne mli çalışmaları bulunan 
Genci Mildür Yardımcısı Dr. Cevdet Bay kal ise 
küreselleşıııc sürecinde KOBl'lcr in ka~ılaştığı so
runla~ ve fırsatlara değinerek girişimcilerin önün
deki enge llerin neler olduğuna dikkat çekti. 
Baykal aynca. özellikle Basel düzenlemelerinin 
KOBl ' lerc önemli yükler ve sorumlulukla r getire
ceğini belirterek KOBl'lerimiıi zor günlerin bek• 
lcdiğini söyledi. 

Şeyda DALGIÇ 

Avrupa Birliği'ne uyum 
çalışmaları henüz bitmedi 

Jean Monet Projesi kapsamında düzenlenen AB Temel 
Eğitim Prog,amı'nın ikinci semineri gerçekleştirildi. 

AVRUPA Birliği 

Araştırma Uygu lama 
ve Dokümantasyon 
Merkezi (ADOM) 
tarafından Jean Mo
nct Projesi kapsa
mında düzenlenen 
Avrupa Birtiği Te
mel Eğitim J>rosra· 
mı"nın ikinci haOa· 
smda AOOM Müdü• 
rtı ve proje sorumlu
su Yard. Doç. Oı-. 

Elif Dağdcmir, Av
rupa Birtiği (AB) 
bütünleşme sürecinin 
ıarihçesini anlattı. 

Dağdemir, AB"nin 
genişleme sOrccinin 
bütünleşme sün:cirıden aynlamayacağını ve Türti- hakkında uyuntlaştırma çabalannın devam etliğini. 
ye. Hırvatistan gibi Olkclcrin de üyeliğinin kabu· ortak pazarda ve s iyasal enıcgrasyon konularında 
iliyle AB'nin S'inci genişleme hareketinin 13• ise sorunlann henüz çözilkmedilini kaydetti. 
mam1anacaıım söyledi. Yani. Doç. Or. Elif Dağ- P'rogıwnda, 17 Mart günü için Oııadoğu Teknik 
demir: \960"1ardan gOnOmo7.c dek AB 'nin ortak Onivcrscesi"ııdcn Aylin Ege konuşmacı olarak 
politikalardan ekorıoıııik enıcgras)'Oll alanınd,a katılacak veAB'nin genişleme sUrcci hakkında bit-
07.ellikle mallann ve işgOctlnUn serbest dolaşımı gi verecek. Azın IOZT-" 

EEYO öğretim 
elemanlarından 

Poı•tcklz'dc 

blldlrl 

P.ngcllller t:nıcgre mı.. 

Stılmı..uıu·11dan Öğretim 
Göı-e, lllcrl Tamer Deri• 
can rn i\llgün Salur, 30 
·ııan raııa ülkcnııı kaı,ı

dığı , ·c Portclı.lz 'dcı dil· 
zcnleııcıı Uluslaramsı 
Sanal 1-',ılUml Kon,ve
sl"ndc sundukları o rtak• 
laşa blldlı1de, engelliler
de sanat eğlllmlnc iliş· 
kin bl~lc r , erdiler. 

ENGEuJLER Entegre 
Yüksckokulu Grofik Bö
Hlmü'ndcn Öğr. Gör. Ta
mer Dcriean ve Öğr. 
Gör. Nilgün Salur, bu 
yıl Ponckiz'de gerçekle
şen inSEA 2006"da 
(Uluslamnısı Sanat Eğiti
mi Kongresi) ortaklaşa 
bildiri s undular. Pone
k.iz'in Viscu Kenti"ndcki 
Polyıechnic lnsıitute of 
Vi.scu·da. 1-5 Man tarih
lerinde gerçekleşen 

kongreye 30"un 01.erinde 
ülke katıldı . UNESCO 
(Birleşmiş Mille tler Eği
tim Bilim ve KUlıUr Ör• 
güıü) ve A PECV( Ponu• 
guese An Teachers As• 
sociaıion)'m desıeğiyle 

gerçekleşen kongrede 
346 bildiri sunuldu. Öğr. 
Gör. Tamer Derican ve 
ôgr. Gör NılgUn Salur 
ise kongrede, işitme En
gellilerde Temel Sanat 
Eğitimi konulu bir bildi• 
ri sundular. işitme engel
lilerin sanat cğıiminde 

diğer öğrencilere göre 
dezavantajlı oluşu ve bu 
dezavanıajı öğrencilerin 

lehine çevirebilmek için 
uygulanan yöntemlerin 
antatıldığı bildirinin su
numu sonrasında, Engel
liler Entegre YUksekoku
lu öğrencilerinin grafik 
dersleri sınısıııda yaptık

lan çalışmalar da göste• 
rildi. 

l....ıı luısnvt 

C(MjAN 2 için 
kayıtlar başladı 

Anadolu Üniversitesi 
Fanıasy Roll Playing 
(FRP) Topluluğu ıara
fından 18· 19 Man gün• 
lcrinde dUzenlenccck 
olan CO-NAN2/Conven
ıion Anadolu için ka
yıtlar başladı . iktisadi 
ve idari Bilimler kanli• 
nindcn yapılan kıyıılar 

için son başvurular 17 
Mart Cuma gUn0 sona 
eriyor. Oyun için de· 
taylı bilg iye www.frpa• 
nadolu.org adresinden 
ulaşılabil ir. 
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Selvi Boylum Al Yazmalım sahnede 
Türk sinemasının unutulmaz fılmlerindeıı olan ve Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından 

tiyatroya uyarlanan Selvi Boylum Al yazmalım Sinema Anadolu' da izleyiciyle buluştu. 

şoförllnUn. uğradığı bir köyde aşık olduğu 

bir kadınla evlenmesi ve kısa bir süre son
ra işlerinin ıers gitmesiyle yıışadığı bun:ılım 

ve yasak bir ilişkinin anlatıldığı Selvi Boy
lum Al Yazmahm'da yııpılıın yanlışlıklar. 

büyük bir aşk \'C çekilen acılar dramatik bir 
dille sergileniyor. 

lımail lLXSE1vl 

TİYATRO ANADOLU 
MART PROGRAM! 

YANGIN YERİNDE 
ORKİDELER 

17 MART CUMA 19:00 
18 MART CUMARTESİ 15:00 
21 MART SALI 19:00 
22 MART ÇARŞAMBA 19:00 
27 MART PAZARTESİ 19:00 
28 MART SALI 19.00 
29 MART ÇARŞAMBA 19.00 

HIRSIZ 
14 MART SALI 
15 MART ÇARŞAMBA 
24 MART CUMA 
25 MART CUMARTESİ 
31 MART CUMA 
28 MART SALI 
29 MART ÇARŞAMBA 

19:00 
19:00 
19:00 
15:00 
19:00 
19.00 
19.00 

SAORt AUŞIK TfYATROSU Selvi Boylum 
Al Ya;,,mahm tiyatro oyununu Universiıcıniz. 

de sahneledi. AYSA Org. ve Tanıtım A.Ş. 
tarafından üniversitemize ıaşınan oyun, IO 
Mart Cuma günü. Sinema Anadolu'da sergi• 
lendi. O:ngiz Aytmatov'un kaleme aldığı ve 
Tart sinema tarihinin en bilinen ve etkileyi
ci lilmleıinden olan Sclvi Boylum Al Yaz

malım'ı sahneye ise HUiya iniş uyar-~------------:=:==========::::::: 
]adı. Banş Erdcnk'in yönettiği oyunun 
oyurıcu kadrosunu Kerem Alışık. ipek 
Tu1.cooğlu, Mcııdcrs Samancılar, Zuhal 
Topal. Gülsen Tuncer. Metin Büktel, 
Muham:m Öı,can, Duygu Yılancı, 
Taylan Ertuğrul. Scnar 0.ıalı:ıncı. Ser
hat Yiğiı. Yasemin Atasu, Bilşra Pe
kin, Erk.an Tura. Yllccl Yüksel. Umuı 
Oğuz, Ufuk Kaplan. Adalct Çimen. 
Grımıe Gü1.el oluşturuyor. Bir kamyon 

Kutschi ve 
Dai sahnede 

buluştu 

Dora Kutschi'nin sesi ve Yağ• 
mur Dai'nin piyanosu üni· 
versitemizde bir araya geldi. 

Avusturya KUltCir Ofisi'nin katkıla
nyla rektörlük tarafından dü1.cnlerıen 

klasik mU7jk konserinde Avusıur
ya'nın Viyana Franz Sehubcn Kon
scrvatuvan"ndan Mer.zo Soprono Do
m Kuıschi'nin sesi ve Avusturya'dıın 
Piyani~ Yağmur Dai'nin piyanosu 
bir araya geldi. 8 Mart ÇIIJlamba 
gUnll, Halk Bilim Araştımıa.lıuı Mer
kezi Salon 2003'de gerçekleşen kon
serde sanatçılar W. A. Mo1Mt, R. 
Schumann, F. Liszı. G. Mııhlcr. F. 
Oıopin. M. Ravel, Ulvi Cemal &· 
kin ve Ccm:ıl Reşit Rey'in eserleri
ni seslendirdiler. 

'Pencere'den 
Doç. Hayri Esmer 
"Pencere" adlı ıe,gl
ılnl Ankaralı - , 
verlerte btıluşturdu. 

ÖZGÜN ~kı resimleriyle Ja
ponya, Mısır, Yunanistan. lınl
ya. Belçika ve Rusya başta ol
mak Ul.crc bir çok ülkede ulus
lar.ırası sergi, biroal ve trierıal
lcre kaulan Gllzcl Sanatlar Fa
kUlıcsi *tim llycsi Doç. Hay
ri Esmer, son çalışması "Pence-
reler" ile sanaı.severlerc bu kez 
Ankara'dıın sesleniyor. Hayri 
E.wcr, Atla,; Sanat Galerisi'ııdc 
27 Şubat gUnil ı.;ıan sergide 
Esmer, çocukluk yıllanııdan ha
fıwında saklı olan geleneksel 

Ankara görünüyor 

pencere motifini kendi bakış açısıyla işlemiş. Sergide rengin göz alıcı cazibesinden ö;o.cllikle uzak du
ran l·loyri F..srncr, geleneksel olarak işlevsizleştirilen pencereler ile gUnümüz sonmlannın gi1Ji iktidıı.r
lar ıarafındao manipüle edilmeı,inc ele almış. Sergi 27 Mart gUnilnc kadar açık kalacak. 

Çellistlerden Bilecik konseri 
ANADOW Üniversitesi 
Senfoni Ori(cstnısı (ASO) 
Çcllistleri 8 Mart Çarşam
ba gUnU Bikcik'ıe bir 
konser verdi. Seda Asla
not]u. Nur Ayday. Esin 
Erişken, Elif &!di, Gillşah 
Erol, Aslı Tözcniş, Ezgi 
Kurnn, Fırnt Ycşillik'tcn 

oluşan ASO Çellistleri . Bi
lecik Spor Salonu·nda 
gerçekleşen konser de Gri
eg. Waganseil, Bach. 
Schumann, Habcrbier. 
Çaykovski, Poppcr, Tans
man. Joplin, Klemm. El
ligıon ve Putz'un eserleri
ni scslendiıtiiler. 

ıoİ<UMA 
~ si 

Ahmet CEMAL 

O\'UNUN TOPl,UMSAI, iŞLEVi 

Ç
ocuklara bakar. "0)'lln .. der geçe
riz. iki kedi yavrusunun seyrine 

do)'lllmaz didişmelerine bakıp. yine 

"oyun" der geçeriz. Elbet hepsi bun

dan ibaret değil. Çünkü tiyaırolo.rda 

da ··oyun" var. Aynca, örneğin sat• 

rnnç veya tavla da .. oynanz··. 

Fakııt her "oyun" deyişimizde, üze

rinde ne kadar dUşünlirüz? Birinin 
Mciddi .. olmasını istediğimizde. ona 

"oyun oynamamasını" söyleriz. Böy

lece de bu kez "oyun" sö1.cüğünü 

·'ciddi"nin karşıt anlamlısı yerine kul

lanmış oluruz. 
Peki ama, öz0 nedir şu oyun dedi

ğimizin? 

HoUandalı dünyaca Unlü ıarihçi ve 

dilşUnlir Johan Huizinga ( 1872-1945). 
başyapulanndan biri sayılan ve ilk 

kez 1938 yıl ında b,ısılan "Oyunun 

Toplumsal işlevi Üzerine Bir Dene

me·· başlıklı eserinde işte bu konuyu 

aynnııh biçimde ele alıyor. "Oyun" 

olgusunu doğrudan kUltUrel bağlam 

içersindc bir olgu niteliğiyle incele

yen Huizinga, eserinin hemen başın

da oyunun külıUıtien de eski olduğu

nu, çürıkU kUltilriln insanlann varlığı

nı gerekıirdiğini, oysa hayvanlıınn 

oynamaya başlamalı.: için bunu insan

lardan öğrenmeyi beklemediklerini 

bclincn Huizinga, homo ludcns, yani 

·oyun oynayan insan' niıelendinı-ıcsi

rıc insana ait temel nitelikler arasın

da katıyor. Ünlü ı.ırihçi ve düşünür. 
kitabının "KUltür Olgusu Olarak 

Oyunun DoAası ve Anlamı" başlıklı 

birinci bölümünde oyunun temel nite

likleri konusunda şu bilgiyi veriyor : 

"Oyun, en basit biçimlerinde ve hay

van hayatının içinde bile, ı.amamen 

fizyolojik bir olgudan veya fizyolojik 

olarak belir lenen psişik bir tepkiden 

d:ıha fazla bir şeydir. Bizatihi oyun 

o larak, tamamen biyolojik veya en 

azından tamamen li7.ikscl bir faaliye

tin smıriannı aşmaktadır. Oyun an

lam bakımından ır.cngin bir işlevdir. 

Oyunda, yaşamın doğrudan gereksi

nimlerin i aşan ve eyleme anlam ka

t.an bağımsız bir unsur ·oynamakta

dır'. Her oyun bir anlam taşır ... -

Oyun olgusunun kendisine kadar hiç 

sorgulanmayan yanı konusunda da 

yazar şöyle diyor : - . . . oyunun asıl 

öıü tasvir bile edilnıcmiştir. Getirilen 

her açıklamanın karşısında. şu soru 

gcçcriiliğini konımaktadır. ... sonuçta 

oyunun 'zevkli yanı' nedir? Bebek 

neden zevkten bağınr? O)'llrıcunun 

neden hırstan gözü döner. m.-dcn bin• 

lercc kişi kalabalık fuıbol maçında 

çılgınlığa varan bir heyecan yaşar?'' 

Huizingıı. olııyı bu sorulardan alnnık 

sanaı.a kadar götUrilyor. Ülkemizde -

Mehmet Ali Kılıçbay'ın çevirisiyle • 

ilk basımı 1995 yılında yapılan 

'"Oyunun Toplumsal işlevi Üzerine 

Bir Derıcme"nin yeni basımı şimdi

lerde yine Aynnıı Yayınlan arasında 

çıktı. 
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Eski TV araçları görücüye çıkıyor Türk 
fütüı·lstlerden 

seminer TV Yapım Merkezi (m)'de kullanılan araç-gereçler kurulacak bir müzede sergilenecek. 
ANADOLU ÜNiVERSiTESi TV 
Yapım Merkezi (ETV)'de bugUne 
kadar kullanılmış ve atıl halde bu
lunan TV araç-gereçleri nıllze ha
line getiriliyor. Amaç. insanlanı 

hem teknolojiyi uınıımak. hem de 
hangi cihazlarla yayına başlanıldı
ğı göstennek. Halen çalışmalan 

devam eden müzenin Nisan aym
da açılması planlanıyor. 

Kurulması planlanan mllzc hak
kında bilgiler veren ETV yetkili
leri. Tele\•izyon ıeknolojisiyle ilgi
lenenlerin TV teknolojisiyle ilgile
nenler için böyle bir mOzc ı.asar

landığmı Sôylcdi. i lk TV çahşma
lannm gerçekleştirildiği Stlldyo 
l 'de açılması planlanan müzede. 
siyah beyaz araç ve gereçlerin 
müzeye zenginlik katacağını ifade 
eden yetk ililer, hangi c ihazlarla bu 
işe başladıklannı \'C bugün hangi 
nokıııya geldiklerini göstermek 
.için bu mUzenin tasarlandığını be
lirttiler. 

Mevlüt DEMIRCIOÖUJ 

BiLiM ve Teknoloji KulO
bil'nUn 20 Mıın Pazanesi 
gilnll düzenleyeceği seminere 
TUm Füıüristler Derneği ku
nıcus üyesi Prof. Dr. Ouz 
Manas konuşmlk:ı olar.ık ka
ulacak. ''Tilrk FUtürisılcr Ül
kenin Geleceğini Planlıyor" 
adl ı scrnincrKongre Merkezi 
Kırmızı Salon'da saat 
13.00-te başlayacak . 

Anıl'a 

AIESEC'ten öğrencilere 6 Sigma eğitimi 
AIESEC ve Boğaziçi Danı~manhk Fir
mıısı işbirliğiyle 9 Mıın Perşembe gilnll 
"6 Sigma Bilirıçlendiıme Egitimi" dll
zenlendi. Alper Akadam tarafından \'e

rilen eğitim Kon~ Merkezi Kınmzı 
Salon'dagerçck]eşli. 

Egitimdc 6 Sig.m::ı adımlan. seviyeleri. 
geçmişi ve stratejileri hakkında bilgiler 
veren Akad:ım. 6 Sigm:ı seviyesinin mil
yonda 3,4 h:ııa demek olduğunu söyledi. 
Başa.n seviyesinin yüzde 99 olm:ısmın 

ycıerincc iyi olmadığını vurgulayan Aka
dam, bu durumda günde 2 uçak dilşece
~ni ,·e haftada 5 bin bıışaıuıı. ameliyat 
gerçekleşeceğini kaydctıi. Alper Akadam 
6 Sigm:ı"dan beklenenlerin h:ıı.ıı azaltma.. 
verim anıınna. mUşıeri mcnınuniyctini 

ıınıırma ve yüksek kazanç sağlamak ol
duğunu sözlerine ekledi. 
Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği semi

nerde katılımcılara sertifika verildi. Alpe r Akadam Büyük ilgi gören seminerde katılımcılara sertifika verildi. 

YAMAHA firmasının düzenle• 
diği tahta nefesli ensırOman
lar yanşmasmı Devleı Kon
scrvaıuvan öğrencisi Anıl 

Çelik kawndı. Konservaıu

var'dan bq öğrencinin katıl
dığı yanşmada öğretim ele
manlanndan oluşan jüri Anıl 

Çelik'i birinciliğe \ayık gör
dll. Klarnet öğrencisi Anıl bu 
dercccsiyel 500 Strertinlik 
ödUlUn de sahibi oldu. Ya
maha. yaklaşık iki yıl önce 
yaylı çalgılar d::ıltnda da ay
nı yanşmayı dllzenlemişti. 

Şeyda DAI.GIÇ 

ANADOLU 
CALIFORNIA'YA 

UZANDI 
BAŞTARAFl 1'DE 
Heyet !iyeleri. önUmOzdcki yıl Anadolu Üni

versitesi Dil ve Konuşma Bozukluklan Meıi:e
"lİ (DILKOM) ile bir seminer yapmayı planla
dıklannı belirtirken, Prof. Dr .Ralph Salmi 
ise, lslamiyet hakkında bir ders programı ha
zırlamakta okluğunu ,·e progr.ımm "Türkiye ,·e 
lslamiyeı'" bölilmllnil llniversitemiz Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji Bölllmil'nden Yard. Doç. 
Dr .Yağmur Say ile birlıkıc hazırlamak iste
diklerini söyledi. Üniversiemiz ile konuk hcyeı 
ar.ısında gerçekleşen görtışmclerdc aynca. Açı• 

köğrcıim Fakültesi bünyesinde Türkçe Dil Eği
ıimi konusunda on:ık bir çaışma yapılması ele 
alındı . 
Anadolu Üni,;ersitcsi"ne gerçekleştirdikleri 

ziyaretten ve yapııklan görüşmelerden son 
derece memnun kaldıklarını dile getiren heyet 
üyeleri. bıı ıür işbirlili çahşmal:ınmn gelişerek 

devam cımesini istediklerini kaydcııiler. 

Mevlüt DEMIRCIOOW 

BESYO öğrencilerine 
halkla ilişkiler uygulaması 
BEDEN Eğilimi ,·e Spor Ylik
sckokulu Rekreasyon Bölümü 
öğrencileri. Antrcnörlllk Dene
yimi ve Alan Uygulaması 

dersleri kapsamında Univcrsite• 
miz Basın ve Hnlkla ilişkiler 
MUdürlğü'dc dönemler halinde 
staj yapıyorlar. Öğrenciler. iki 
haftada bir değişen \ 'C 6'şaı 
öğrenciden oluşan gnıplıu- ha
linde birimin çalışmalınnda 

aktif olarak görev alıyor. Öğ
renciler için Basın ve Halkla 
ilişkiler MOdUrıugu tanı(ından ı 
8 Mart günll birimin işleyişi. Öğr. Gör. Güven lçel 
görev alanı ve yeıkileri ile ya-
pılan çalışmalar konusunda nllllllleri Vakfı, 8Uy11kşchir 
bilgilerin ,·erildiği bir seminer Belediyesi ve Anemon Oıcl'e 
dU1.cnlendi. Seminere kon~- giııiklcrini belirterek. bu ders 
macı olarak katılan Ôğr. Gör. yılından itibaren öğrencilerin 
Güven !çel, BESYO öğrenci- Anadolu Üni\-crsitcsi Basın ve 
!erinin uygulama için daha Halkla ilişkiler MUdllrlUğll'ndc 
önce 1. Taktik Hava Kuvveıi de sıaj yapmaya başlııdıklnnnı 
Komutanlığı . Türk Eğitim Gö- söyledi. 

Güneş tutulması 

belgesel oluyor 
IBF,29 Mart'la başlayacak giincş uıtul
ması alt görünliilerl belgesel yapacak. 
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Basketbol takımı tarih yazdı 
Anadolu Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, Adana' da düzenlenen Türkiye Şampiyonası Yarı 
Finalleri' nde tüm rakiplerini mağlup ederek tarihinde ilk kez Türkiye finalleri için vize aldı . 

ERKEK basketbol takımımız, TI!oo
ye Şampiyonası Yan Finallerinde 
bütün rakiplerini geçerek tarihinde 
ilk kez Ttırkiye Finallerinde milca
delc etme hakkını kazandı. Takımı

mı1.. ayrıca bu tarihi başan ile bir
likte Eskişchir'de bunu gerçeklcşıi
ren ilk takım oldu. 
Basketbol takımımızın destan yol
culuğu 6 Maıt Pazartesi akşamı 
başladı. Salı ı,,UnU Adana'ya ulaşan 
ekibimiz ilk maçını ise 8 Man go
nu Uşakspor ile karşılaştı. Takımı
mız gilçlü rakibini 744:,7 mağlup 

ederek grup maçlanna büyük bir 
moml\e başladı. Takımımız ikinci 
maçında. grubun favorisi Akhisar 
Belediyespor'u 66-60 yenerek 1.onı 
baş.an:lı. Takımımız gruptaki son 
maçında da 10 Mart günü Adana 
Dcnıirspor'u 72,-66 mağlup ederek 
grubunu ilk sırada tamamladı. 
Takımımızın, bir ilke ulaşması için 

önündeki son engel ise yan grubu 
2'nci sınırla noktalayan Genç Koıej
lilerdi. Grubu lider bitinnenin güve
ni \ 't morali ile ıakımımıı. 11 
Mart'ta Genç Kolejliler'c şans ıam
madı ,·e karşılaşmadan 90-72 galip 
aynlar.ık Türkiye Finalerirıe vize 
alan ilk Eskişehir takımı oldu. 

Spor KulübU bünyesinde 1985 yı

lında faalİ)'CIC geçen basketbol 
branşımız, ilk kez Türi:iye finakri
ne gitme vizesi alarak kulOp tarihin• 
de altın bir sayfa açtı. 
Türkiye Finalleri 5-9 Nisan tarihle
ri arasında Kütahya'da oynanacak. 

Takımımıı.ın Küıahya'dal<l rakiplcri 
ise ŞOyle: Cıcrıç Banviılilcr. Bursa 
Bosch. Anı.B. Ş. Belediyesi. Gök:llk 
Belediyesi. Konya Yol, Yıldınmspor 
ve Tarsus Çukurova. 
AntrenörllmUz Ali Rıza Solmaz 

''Tarihi bir başarı yakalamanın mut-

luluğunu yaşıyoruz. Büıçclcri 300 
bini aşarı iki takımı( Uşakspor ,·c 
Ahhisar Beledi)·e) ekarte etmemiz 
ise bu başaııyı daha da anlamlı kıl· 
dı. Oyunculanmı olağanüstü müca• 
delerinden dolayı kutluyorum .. diye 
konuştu. 

Anadolu kaçtı Porsuk yakaladı: 3-3 
Futbol takımımız, üç kez öne 
geçtiği karşılaşmada Porsuk 
ile 3-3 berabere kalarak bir 
puana razı oldu. Ugi 4'ncü sı
rada bitiren takımımız, 4 yıl 
sonra 3.Ug"e Terfi karşılaş,
malanndaki yerini alamadı. 

ESK.IŞDIIR Süper Amatör Ligi. 11 Mrut günü 
oynanan mllsabakalar ile sona erdi. Takımımız. 

ligdeki son maçında kendi sahasında Tek Por
suk ile karşılaştı. 

Takımımız maça gol ile başladı . 4. dakikada ra• 
kip kalecinin. altıpasuı elinden kaçıdığı topı:a fır
sa1çıhğını konuşturan Billent ekibimizi 1--0 öne 
geçirdi. BUlenı ve Candan ile pozisyonlan dcğcr
lendircmcyer takımımız. soyunma odasına 1--0 
galip gitti. 
ikinci yanya iyi başlayan Porsuk, 58. dakikada 

Ufuk'un kafa golll ile eşiıliği yakaladı. 64. da
kikada Blllcnt"in kaleye doğru gönderdiği topa 
tm bir kafa vuruşu yapan Sabri. topu kendi 
a![anna gönderdi. 82. dakikada Tek Porsuk. 
Mener ile bir kez daha skora ck:ngc geıirdi(2-2). 
87. dakikada gole giden Erman"ın önllndeki to

pa arkadan nılldahcle eden Cem'i hakem yanlış 
bir kararla kımıızı kanla ccwlandırarrık penaltı

ya hUknıeıti . Penaltıyı Başar gole çevirerek takı
mınıı1.ı 3 -2 öne geçirdi. Karşılaşmanın 89. daki
kasında Merter"in golll müsabakanın sonucunu 
belirledi(3-3). 
Bugüne kadar 8 kez 3.Lig"e terfi karşılaşrnala

nnda giden futbol takımımız. 4 yıl sonra 31.ig"c 
terfi mlisabakalanna gidemedi. Takımımız. Por
suk beraberliği ik ligi 37 puan ,·e a,-craj\a 
4'ncU sırada bitirdi. Ligi ilk iki içinde bitiren 43 
puanlı ÇiOelcr ,·e 40 puanlı Sağhkspor. Eskişe
hir"i 3.Lig"e terfi karşıla.şmalannda ıemsil etme 
hakkını kawndı. Son hafta Çiftelcre'e 2-0 mağ
lup olnn Dernirspor ise 37 puanda kalanık ligi 
3"ncU sırada noktaladı ve terfilere gidemedi. 

ligde kalma nıiicadelesi veren rakibi 
karşısında rahat bir oyıııı onaya koyan ekibi
miz karşılaşmayı set vermeden tamamladı. 

BAYAN voleybol takımımız. 12 Mart günü Yunuscmrc 
Kampusll Spor Salonu"nda ligde kalma mücadelesi ,·e
ren lzmir Altematiri 3--0 ile geçti. 54 dakika sllrcn 
karşılaşmanın setleri takımımızın, 25-12. 25-12 ve 25-
20 UstünlOğU ile bitti. i lk iki seıi kolay kaza.nan takı
mımız. llcllrıcll seue ilk teknik molaya 8-2. ikinci te• 
kink molaya ise 16-9 yenik g irmesine rağmen seti 
döndürmeyi başardı ,·e karşılaşmadan 3--0 galip aynldı. 

Bayan voleybol takımımız. geçen hafta da Aydın dep
lasmanında Belediyespor'u 3--0 mağlup eımişti. 
Takımımız önUmU1.deki hafıa Bursa deplasmanında Ni

lüfer Bclcdiyespor ile karşılaşacak. 

~~ 

Hentbol 
takımı final 
maçına hazır 
Bayan Hentbol takımımız, dct>

Jasmanda Asmaspor"u 53-30 ge
çerek Cumartesi g(lnU Havclsan 
ile Eskişehir"de oynayacağı 
şampiyonluk maçını beklemeye 
koyuldu. 
Süper Lig'de pnıpiyonluk için 

mücadele eden bayan hentbol 
takımımız. 12 Mart gUnll Zon
guldak deplasmanında Asmas
por"u farklı mağlup eııi(53-30). 

Takımımız. Karaelmas Üniversi• 
ıesi Spor Salonu"ndaki oynanan 
karşılaşmanın ilk yansını da 30-
17 önde kapatu. Ekibimizin 
gollerini Scrpi\(10). Asiye(8), 
Bilge(7), Esra(6). Faınıa(6). Gi
zem(6). Nalan(3), Seda(3), San• 
ja(3) ve Burcu(!). 
"Tüm lıentbolsevcrleri Hııvelsan 

maçına bekliyoruz' 
Bayan hentbol takımımız kade

ri, 18 Mrut Cunıaııesi gilnll 
Porsuk Spor Salonu"nda oyna• 
nacak Havelsan nıaçı ile ç izile
cek. Karşılaşmanın başlwııa sa• 
ati ise 13:00. 
Takımıza şampiyonluğuna ula
şabilmesi için karşılaşmada en 
az Uç farklı galibirct veya 32-
30"dan daha az gollü iki farklı 
galibiyetler gerek . 
Anırenörümllz S inan Öner 

'1'Um hcnıbolseverlcri J-lavelsnn 
maçında tribllnlcri doldunnayıı 
davet ediyorum. Amacımız 
2001 "den sonra Eskişchir"c ikin· 
ci şampiyonluk sevincin i yaşat
mak. Seyircinin itici gUcil ile 
hedefimize ulaşmak istiyoruz."' 
diye konuştu. 

Genç futbolcular 
final grubunda 
A Gençler Ligi"nde genç fut• 

bol takımımız. Harb-lşspor·u 2-
1 mağlup ederek final grubunu 
büyük ölçüde garantiledi. Yal
çın Kılıçoğ_lu Futbol Sahası'nd:ı 
oynanan maçta ıakımıımz ilk 
yanyı J--0 mağlup kapattı. Ta
kımımız ikinci yanda Ahmcfin 
gollcriyle sahadan isıcdiğini ala
rak aynldı (2-1). 

Erkek 
voleybolcular 
Kırşehir yolcusu 
Erkek voleybol takımımız, te k

rar Türkiye 21..igi'ııc geri dön
mek hedefi ~ rultusunda TOr• 
kiye Şampiyonası için Kırşe
hir"e gini. Takımımız Kırşe
hir"de 17-19 Mart tarihlerinde 
A Gnıbu"nda Kastamonu Boz. 
kurt Belediyesi, O.Bakır Cıcnç

lik ve O.Bakır Gerıçlcrbirliği 

ilk ikiye girme savaşı vcn.-cck. 
Takımımız. grubunu birinci bi
ıim,csi durumunda 24 Mart gO• 
nü Ankara"da F Grubu ikincisi 
ile 21..ig"e çıkmak için son ma• 
çına çıkacak. Takımımız. gru• 
bunu ikinci bitirmesi halinde 
ise 25 Mart günü F Grubu 
ikincisi ile karşılaşacak. F Gru• 
bu"nda K.Maraş Ll~ i. Salihli 
Belcdiyespor, ITO ve Afyon 
Merkez Güçbirliği yer alıyor. 

HAZIRLAYAN: Tmıcr ,,nı ı,mı 
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Beş kişiden biri temiz suya hasret 
Birleşmiş Mllleller'lıı hazırladığı sn 
raporıı, dünya ııüfıısıınıııı en yoksııl 
yüzde 20'1lk kesiminin temiz içme sıı
yuııdan mahrum olduğunu ortaya koydu. 

MEKSIKA'nın başkenti Mcxico 
Ciıy'dc yayınlanan BM Su Rapo
ru'na göre, dilııyadıı insnnhınn 

beşte birinin temiz içme suyu 
kaynaklarına sahip olmamasının 

nedenleri köıll yönetim. yolsuzluk. 
altyapı yatınını yetersizliği, hızlı 

şehirleşme ve çevre kirliliği. Bu
güne kadar dUnyadaki su kaymıJ;. 
lanyla ilgili hazırlanan en ka~nı
lı rapora göre, büyük çoğunluğu 
Çin ve Hindisıan'da yaşayan dUn
ya nüfusunun en yoksul beşte bir
lik bölilmO ıemiz içme suyu ka.y
naklanndan mahrum. Dünya nüfu
sunun yüı.dc 40'ını oluşturan 2 
milyar fıOO milyon kişi de aıık su
lan arıtacak sistemden yoksun 
dunırnda. 

Birleşmiş Milletler r:ıporuııda bu 

olumsuz tabloya gerekçe olarak 
kötü yönetim, yolsuzluk, gerekli 
kuruluşların eksikliği. bürokratik 
engeller ve altyapı yatınmlannın 

yetersizliği gösteriliyor. Gelişmek
te olan ülkelerdeki hızlı şehirleş

menin su kaynaklan üzerinde ya
rattı~ baskı ve çevre kirtiliğinin 
de "önemli rol oynadığı kaydcdili
yo,. 
Raporda, yer alan bir diğer bul

guya göreyse, içme suyu bulunur 
\"C anıma sisıcmleri kurulursa. her 
yıl pis sudan kaynaklanan salgın 

hasıalıklar nedeniyle ölen ı mil
yon 600 bin kişinin hayatı kunu
labilir. "Ortak Sorumluluk Su" 
adını taşıyan rapor 16 Man'ta 
Meksiko'da başlayacak 4. Dünya 
S u Fonımu'nda ele alınacak. 

10 MP'lik cep 
telefonuve yeni 
kuşak DVD çalar 

Parmak izi ile alışveriş Avrupa'da başladı 
INGILTERE 'de O:ıtford bölgesin
deki üç süper marl::euc müşteriler 
kredi kanı yerine parmak iı:lerini 
kullıınarak alışveriş yapıyor. 

şi tarafından kull:ınıl:ın yöntemin 
lngihcrc ile birtikte Avrupa'd:ı da 
yaygmlaşm:ısı bekleniyor. Yöntemi 
uygulayan Oıı:ford bölgesindeki sü
per markellcrdcn Midcountics'in 
söı:cüsü. yöntemin uygulanmaya 
başlanmasıyla rekabette bir adım 

öne geçebildiklerini söylüyor. Uz
manlar da yöntemin son derece 
gü\·enilir olduğunu söylüyor. An
cak şifre yönteminin ortaya çık

masının ardından pek çok ticari 
firmanın daha pahalı olduğu bili
nen teknolojiye yatının yapmak 
konusunda isteksiz davrandığı bc
liniliyor. Prumak izinin bir diğer 
deı.avanıajı da inşa.at gibi ağır iş
lerde çalışan kişiler ile doktorlar 

SAMSUNG 'un 10 MP'lik cep tı.> 
leforıu profesyonel bir fcıtı:w,ıf 
makinesini cebe sığdıracnk. Pa
raya kıyacak filmscvcrlersc, 25 
GB'lik ilk B!uRay tııb;ınlı 

Samsung DVD çal:tn 23 Ma
yıs'ıa bin dolara satın alabi
locek. Hannovcr'de süren 
dünyanın en büyük tekno
loji foan CeBIT'tc gelecek 
aylaıda piyasaya çıkacak 

Urlinlcr ilk kez ııınıtılıyor. 

Bunlar arasında Sam
sung·un 10 MP'lik dijital 
kameralı cep tdefonu \"C yeni DVD 
stand:ını adaylanndan BluR:ıy tabanlı ilk 
DVD çalar d:ı bulunuyor. S:ımsung, Blu
Rııy fomıatındaki ilk DVD çalar BD
P ICO) modelini. 23 M:ıyıs'tı Güney Ko, 
re'de çıkarıyor. BtuRııy suınd:ırtırı:ı uygun 
ilk DVD ç:ıl:ırfar ilk cuıpu en üst tirlin 
gamından satl}1 çıkncak; cihazın fiyııımın 
10'.X) dolar civ:ınnd:ı olıııası bekleniyor. 

üç süper market tarafından baş
laıılan ve müşterilerin kredi kart
lıınnı yanlannda taşıma gerekleri
ni ortadan kaldıran uygulama. Av
nıpa'da ilk örnek olma özelliğini 

taşıyor. Müşıerinin nakit taşıması 
ve şifre hatırlaması gereğini de or
tadan kaldıran ve 'dokun ve öde' 
diye adlandınlan uygulamada müş
terinin pamıak izi banka hesabıy

la bağlantı kurulmasını sağlıyor. 

Böylece yapılan alış\·erişin tutan, 
doğnıd:ın kişinin banka hesabından 
çıkanlıyor. ABD'de 2.5 milyon ki-

Da Vinci İstanbul' da denendi 
Dünyada başta prostat olmak üzere çeşitli ameliyatlarda kullanılan Da 
Vinci robotıı, isıanbul' da Floreııce Niglıtingale Hastanesi' ııde denendi. 

LEONARDO DA VINCl 'nin adını taşıyan 
ameliyat robotu, Florcnce Nighıingale l lasta
nesi ve Ohio Sı:ııe Ünivc:rsiıesi'nin o nak dü
zenlediği bir konferansta e le alındı. lsıan
bul'da yapılan 'Robotik Üroloji Cemıhi Gün
leri' kaps:ımında. Türk ürologlar Da Vin
ci'nin yaptığı ameliyatı izleyerek rolxıt h:ık:

kında bilgi edindi. Da Vinci robotu hastada 
daha az kanamaya yolıtÇıyor. yara izi bırak

mıyor ve vücuııaki dokulann uç boyutlu gö
rüntUle rini :ılabiliyor. Üç mekanik koldan 
oluşan Da Vinci robolu. hastanın vücudunda 
ameliyatı icra ediyor, kollanndaki kameralar 
da içcrdeki gelişmeleri dokıonın ekranına 
yansıtıyor. 

Robotun hassas kollan, mikroskopiK dokula
nn içine sızıyor \'e milimetrik cerrahi mUdah:ı

lclcr yapabiliyor. Robotun kollıınndaki aletlerin 
en büyüğU bir kalem kadar ve ucundaki cerra
hi cihaıl:ır 360 derece dönebiliyor. Dolayısıyltı 

robotun koll:ın bir insan e li kadar maharetli. 
Rolxıtun kontrolUnden sorumlu ol:ın cerrah da 

bilgisayann başın:ı operasyonu yönel iyor. Teorik 
olarak, bilgisayar uı::ıkt:ın kontrol cdilebildiğin-

den. cerrah istenirse ameliy:ıthanenin dışında 

bambaşka bir nokı:ıdan kontrolü yapabiliyor. 
Robotun en önemli özelliklerinden biri ele has
ıanın içine girmek için kesik açm:ık yerine. mi
limetreden kOçUk :ılctleriyle vUcuıı:ıki ufak de
liklerden içeri sızabilmesi . Ameliyat için daha 
aı: kesik :ıçılan bir hast:ının da operasyon son
rası ayı ve sızılan daha aı: oluyor. 

Yaşam 

Düşünce 
gücüyle 
kullanılan 
bilgisayar 
Almanya'nın Hanrıover 

kentinde süren U\uslara
n:ısı Bilgisayar ve Bilişim 
Fu:ın CeBIT'te. düşünce 
gücüyle kullanılan bilgi
sayar tanıtıldı . 

Felçli veya sakat hasta
lann bilgisayar kullanma
larını sağl:ıyabilecek ve 
"Bcrlin Brain-Computcr 
lnıcrfrıce" (BBC I-Berlin 
Beyin Bilgisayan Ara 
YüZU) adı verilen bilgisa
yar, Bertin'deki Fraunho
rer E.ııstitOsU ve Hum
boldt Üniversitesi tarafın
dan ortaklaşa geliştirildi. 
Bilg isayar. düşünce gU
cUyle hareket ettirilen bir 
imleçle ekranda mesaj 
yazılmasını olaııak.h kılı

yor. Kullanıcının jçinde 
beyindeki elektriksel fa
aliyeti ölçen elektrodlar 
bulunan öı:cl bir başlık 

takıyor ve bununla imle
ci hareket ettirmek için 
sağ veya sol kolunu oy
naıtığmı "düşlüyor.'" 

Kaııada'da yapılan bir 
araştırnuıya göre karmıışık 
işleri yapabilmek içiıı bii
yiik bir beyiııe gerek yok. 

KANADAU bilim :ıdamlan
nm araştımıası , sinekkuşlan
nın sanıland:ın daha w ki ol
duğunu ortaya koydu. Jour
na l of Curreııt Biology' der
gisinde yayımlanan araştır

m:ıda, h:ıvada s.ıbit durar.ık 
beslenen sinekkuşlannm ne 
1.aman \'e hang i çiçeklerden 
nektar aldıklannı h:ıtırlaya

bildikleri belirlendi. Leıhb

ridge Ünivcrsitcsi'ndcn pro
fosör Andrew Hurly araştır

manın, sinck.kuşlannın sanı-
1:ından daha iyi bir hafızaya 
sahip okluğunu ve karmaşık 
işleri y:ıpmak için büyük bir 
beyine sahip olmaya gerek 
olmadığım g&terdi!ini bc
linti. Hurly. "bu kuş, bizim
kinden 7 bin kat küçük bir 
beyinle. yere \'e 1.amana iliş
kin bilgileri birleştirebiliyor. 
Bu da çok karmaşık bir 
olay" diye konuştu. 

HAZIRLAYAN: Kemal 
Tı\ŞÇ l OGLU 
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